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A la ratlla dels 50 anys (els 
compleix aquest mes), Jordi 
Llavina ha fet una excursió 

poètica al passat, una ascensió a un 
dels escenaris de la seva infantesa, 
l’ermita de Sant Pere del Puig, a la 
Selva del Camp, a 500 metres sobre 
el nivell del mar. És un retorn de 
1.400 octosíl·labs titulat Ermita 
(Meteora). Memòria arran de terra, 
una terra laminosa, engrunadissa, 
com “alguns petits records de vida”. 
Tard o d’hora tots sentim la crida a 
reinventar-nos l’infant que vam ser, 
les olors i els somnis d’estiu. Cadas-
cú amb la dosi de nostàlgia i ficció 
que considera tolerables.  

La pujada solitària té lloc al ju-
liol. La lletania de les cigales, el 
murmuri de cruixits de branques 
seques, el brunzit dels insectes, la 
fressa dels rèptils. Aquest és el si-
lenci que acompanya el caminant 
en el seu viatge en el temps. I des-
prés hi ha la veu interior, més ei-
xordadora, del nen que temptava 
“el gaudi estrany de tenir por”, de 
l’“adolescent presumptuós” que 
“plorava –incògnit– per ser vist” 
o de l’home que sempre ha escrit 
“per curar el tall que ens fa saber 
que no som res”. Un home que ara 
busca respostes en la natura: “Per 
què floreix i es fa més bella,/ una 
atzavara quan es mor?” “Com és 
sagrat, el nostre cos!/ Com la mun-
tanya o com el riu,/ com el boscat-
ge o com la neu./ Sagrat, tot i que 
es va marcint./ Tot i que es fa mal-
bé, sagrat/ (potser per’xò encara 
ho és més)”. 

Natura i ànima, amb el temps, 
que tot ho cura, com a àrbitre: 
“Quanta raó tens, memòria!/ Llei 
d’edat morta, avui no ens puny/ allò 
que ahir ens feria el pit”. El cami-
nant, en arribar al cim, es descalça 

per coronar a poc a poc els darrers 
metres fins a l’ermita. Ha après “a 
demorar l’instant segur/ del meu 
plaer abans de gaudir-ne”, ara ja 
amo del propi temps, fins que la ter-
ra aculli el seu cos “quan sigui prou 
madur per caure”. 

“Torno a baixar, tants anys des-
prés,/ sol, de l’ermita de Sant Pere./ 
(...) Proposa un viure més senzill,/ el 
meu poema.../ (...) els versos són la 
meva herència./ Llibre a través, 
com per un trenc,/ flueix la sang de 
l’existència”. Felicitats, Jordi.✒
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“Quanta raó tens, 
memòria!”
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“Em sap molt de greu que 
siguis en aquesta situació”

Quim Monzó ha rebut la carta 
en què Jordi Cuixart li fa saber 
que és el 50è Premi d’Honor. 

I la frase del títol forma part del seu 
intent, infructuós, de contestar-li. 
Poc abans, Monzó ha remarcat un 
fet insòlit: “Cuixart és a la presó”. En 
totes dues frases, el genial contista 
s’ha autocorregit. En la parla espon-
tània d’un barceloní, Cuixart estaria 
en una situació i estaria a la presó. La 
segona correcció és pertinent: respon 
a la norma i al lògic esforç per ade-
quar-se a un registre formal i genuí. 
La primera, en canvi, és una ultra-
correcció. No ho dic com un retret. 
Jo mateix hi podria incórrer si, ha-
vent d’improvisar i sabent que em 
graven, m’esforcés a parlar bé. Ho dic 
per explicar per què és correcte i 
adequat dir que estem –i no pas que 
som– en una situació determinada.  

El perquè de tot plegat és que la 
presó és un lloc, un espai físic; i que 
una situació –per paradoxal que pu-
gui semblar– no ho és: és un estat 
del subjecte. Si algú ens pregunta 
“On és Cuixart?”, podem contestar 
“A la presó”; no podem contestar 
“En aquesta situació”. Els estats van 
amb estar i de vegades també amb 
trobar-se –“Es troba en aquesta si-
tuació”–, però trobar-se és un verb 
menys àgil i convé no abusar-ne, per 
més que ens angoixi fer una mala tria 
entre ser i estar. 

La frontera entre llocs i estats pot 
arribar a ser molt prima. Per exem-
ple, Jordi Cuixart és a la presó, però 
¿és en presó preventiva? Clarament, 
no. Està en presó preventiva i, fins i 
tot, està en presó, perquè en presó 
(preventiva) torna a no ser un lloc: 
és un estat. I això mateix ho podem 
aplicar a subjectes inanimats: “El 
llibre és a l’armari de dalt i està en 
venda”. Fixem-nos que, tot i que en 
sol indicar estats i a llocs, també hem 
de dir que el llibre està a la venda, per-
què a la venda no és mai un lloc. 

La ultracorrecció la provoca el fet 
que preposicions d’origen locatiu 
indiquin estats. Una de molt estesa 
–la sento sovint en les retransmis-
sions esportives d’un altre Quim– és 
ser a punt. “Els jugadors són a punt 
de saltar a la gespa”. No, mestre, 
estan a punt de fer-ho.✒
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UN TAST  
DE CATALÀ

ELS NOSTRES PRESOS 
POLÍTICS SÓN 
A LA PRESÓ, UN LLOC, 
PERÒ ESTAN EN PRESÓ 
PREVENTIVA, UN ESTAT

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Jo soc aquell que va 
matar Franco 
JJOAN-LLUÍS LLUÍS Proa 

256 pàgines, 20 €                   1/3 
 
[ 2 ] La bruixa 
CAMILLA LÄCKBERG 
Amsterdam 

762 pàgines, 22,90 €              -/2 
 
[ 3 ] Por 
STEFAN ZWEIG 
Quaderns Crema 

128 pàgines, 12 €                    2/6 
 
[ 4 ] Com s’esbrava  
la mala llet 
A. CARRÉ-PONS  Club Editor 

130 pàgines, 14,50 €              3/3 
 
[ 5 ] La força d’un destí 
MARTÍ GIRONELL 
Planeta 

300 pàgines, 21,50 €               -/1

[ 1 ] Bon dia, són les vuit! 
ANTONI BASSAS 

Destino 

352 pàgines, 20,50 €             1/3  
 
[ 2 ] La penúltima bondat 
JOSEP MARIA ESQUIROL 

Quaderns Crema 

174 pàgines, 14 €                    6/2  
 
[ 3 ] Dies que duraran anys 
JORDI BORRÀS 

Destino 

204 pàgines, 22,95 €             1/3  
  
[ 4 ] Operació urnes 
LAIA VICENS I XAVI TEDÓ 

Columna 

160 pàgines, 15,90 €           3/12  
 
[ 5 ] Sixena: la croada  
de la memòria 
FRANCESC CANOSA Fonoll 

272 pàgines, 20 €                   8/4 

RRànquing setmanal de la Cambra del Llibre de Catalunya 
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] La bruja 
CAMILLA LÄCKBERG 
Maeva 

680 pàgines, 24 €                    -/3 
 
[ 2 ] ¿Y a ti qué te pasa? 
MEGAN MAXWELL 
Planeta 

464 pàgines, 18,90 €              1/3 
 
[ 3 ] Patria 
FERNANDO ARAMBURU  
Tusquets 

648 pàgines, 22,90 €          2/78 
 
[ 4 ] Que nadie duerma 
JUAN JOSÉ MILLÁS 
Alfaguara 

216 pàgines, 17,90 €              3/3 
 
[ 5 ] Un amor 
ALEJANDRO PALOMAS  
Destino 

464 pàgines, 20,50 €            4/4

[ 1 ] Fariña 
NACHO CARRETERO 
Libros del K.O. 

368 pàgines, 18,90 €         1/128  
 
[ 2 ] Empantanados 
JOAN COSCUBIELA 
Península 

320 pàgines, 17,90 €             2/3   
  
[ 3 ] Morder la manzana 
LETICIA DOLERA 
Planeta 

320 pàgines, 17,90 €               -/1  
 
[ 4 ] La penúltima bondad 
JOSEP MARIA ESQUIROL 

Acantilado 

192 pàgines, 14 €                    9/2  
 
[ 5 ]  Fuego y furia 
MICHAEL WOLF 
Península 

414 pàgines, 19,90 €              3/2  


